Ogłoszenie nr 776435-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
Zarząd Powiatu Sokólskiego: Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół
Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu Projekt pod nazwą ,,Modernizacja infrastruktury sportowej
przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce finansowany między
innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie
8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje
dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Sokólskiego, krajowy numer identyfikacyjny
50658628000000, ul. ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 , 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, państwo
Polska, tel. 857 112 008, e-mail starostwo@sokolka-powiat.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.sokolka-powiat.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Zarząd Powiatu Sokólskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, biuro podawcze
na Punkcie Obsługi Klienta
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu sportowego
przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce
Numer referencyjny: OR-IV.272.33.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, na podstawie
dokumentacji projektowej, robót budowlanych polegających na budowie kompleksu
sportowego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce na działkach 3102/12, 3102/15
w m. Sokółka. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowę boiska lekkoatletycznego o
powierzchni 49,95x102,01 m. z nawierzchnią ze sztucznej trawy. W ramach boiska
lekkoatletycznego przewidziano: a. boiska wielofunkcyjne (boisko do gry w piłkę nożną,
boisko do gry w piłkę ręczną, 2 x boisko do gry w siatkówkę) o nawierzchni ze sztucznej
trawy, b. bieżnię okrężną, czterotorową o długości 200m, z wkomponowaną w nią bieżnią
prostą, czterotorową o długości 60 m, c. zeskok do skoku w dal z rozbiegiem poza płytą
boiska, d. rzutnię do pchnięcia kulą, e. ogrodzenie boiska z wkomponowanymi
piłkochwytami, f. dostawę i instalację sprzętu sportowego, g. instalację odwadniającą boiska.
2) budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 45.83x28,17 m, wraz z ogrodzeniem i
wyposażeniem. W ramach boiska wielofunkcyjnego przewidziano: a. boiska wielofunkcyjne
(boisko do gry w piłkę ręczną, boisko do gry w tenisa, 2 x boisko do gry w siatkówkę, 2 x
boisko do gry w koszykówkę,) o nawierzchni poliuretanowej, b. ogrodzenie boiska z
wkomponowanymi piłkochwytami, c. dostawę i instalację sprzętu sportowego. 3) dostawę i
instalację urządzeń siłowni zewnętrznej. Siłownia zewnętrzna obejmuje montaż urządzeń: a.
prasa nożna, b. wioślarz, c. wyciskanie siedząc, d. ławka skośna. 4) dostawę i instalację
urządzeń typu street workout. Strefa street workout obejmuje budowę jednego
rozbudowanego zestawu do ćwiczeń oraz nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych. 5)
wykonanie robót towarzyszących: a. budowę ciągów komunikacyjnych, b. rekultywację
istniejących i założenie nowych trawników, c. budowę instalacji oświetleniowej, d. montaż
instalacji monitoringu, e. ustawienie i montaż elementów małej architektury tj. ławek, koszy,
stojaków na rowery, f. adaptację części budynku szkoły na szatnie z sanitariatami i
magazynek sprzętu sportowego. 6) prace rozbiórkowe w postaci rozebrania, wywiezienia z
terenu budowy i zutylizowania nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska i bieżni,
elementów betonowych z rozbiórki płytek chodnikowych, obrzeży i innych elementów
betonowych pochodzących z rozbiórki (na terenie objętym opracowaniem obecnie znajduje
się boisko asfaltowe wyłączone z użytkowania, ze względu na jego stan techniczny oraz
boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej. Wokół boiska piłkarskiego znajduje się
bieżnia okólna o nawierzchni asfaltowej; na terenie objętym opracowaniem występuje sieć
kanalizacyjna, sieć energetyczna (istniejące oświetlenie przewidziane do rozbiórki).
II.5) Główny kod CPV: 45212200-8 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV

45111200-0
45110000-1
452000009
45111291-4
452332537
453400002
45112720-8
453324007
452321302
453100003
453153001
453161006
453143200
452332001
374100005
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach: 240
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w
Okres w
Data
Data
miesiącach
dniach
rozpoczęcia
zakończenia
240

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej,
o
ile
wynika
to
z
odrębnych
przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje
dodatkowe
III.1.2)
Sytuacja
finansowa
lub
ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje
dodatkowe
III.1.3)
Zdolność
techniczna
lub
zawodowa
Określenie warunków: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej, o
którym mowa w tym punkcie, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: - w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie (w oparciu o
jedną umowę), którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, o powierzchni płyty boiska minimum 800 m
2 i o wartości robót budowlanych nie mniejszej, niż 500 000,00 zł brutto. - w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie (w oparciu o jedną
umowę), którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie boiska o
nawierzchni z trawy syntetycznej, o powierzchni płyty boiska minimum 1000 m 2 i o wartości
robót budowlanych nie mniejszej, niż 1 000 000,00 zł brutto. Dopuszczalne jest wykazanie
realizacji dwóch boisk w ramach jednej umowy. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek
zdolności zawodowej, o którym mowa w tym punkcie, Zamawiający wymaga aby
Wykonawca wykazał, że: - dysponuje osobą uprawnioną do pełnienia obowiązków
kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie umożliwiającym
pełnienie samodzielnej funkcji technicznej przy realizacji zamówienia, z nie mniej, niż
2-letnim doświadczeniem na tym stanowisku, należącą do właściwej izby samorządu
zawodowego, - dysponuje osobą uprawnioną do pełnienia obowiązków kierownika robót w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie
umożliwiającym pełnienie samodzielnej funkcji technicznej przy realizacji zamówienia, z nie
mniej niż 2-letnim doświadczeniem na tym stanowisku, należącą do właściwej izby
samorządu zawodowego, - dysponuje osobą uprawnioną do pełnienia obowiązków
kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie umożliwiającym pełnienie samodzielnej funkcji
technicznej przy realizacji zamówienia, z nie mniej niż 2-letnim doświadczeniem na tym
stanowisku, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Osoba, którą Wykonawca
będzie dysponował przy wykazywaniu spełniania warunku może posiadać więcej niż jedne
uprawnienia spośród ww. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub
we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego te roboty były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne
dokumenty. 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć: a. dla
systemu nawierzchni sztucznej – poliuretanowej, w przypadku boiska wielofunkcyjnego: kompletny raport z badań niezależnego akredytowanego przez IAAF laboratorium,
potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów, - badania na zgodność z PN-EN
14877:2014-02, - certyfikat FIBA level 2/3, - atest higieniczny PZH lub równoważny, kompletny raport z badania potwierdzający spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na
zawartość pierwiastków metali ciężkich, - karta techniczna nawierzchni poliuretanowej
autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań
technologicznych, - autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej
nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz potwierdzeniem udzielenia gwarancji. kompletny raport z badania zawartości WWA (wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne) z określeniem klasy I. b. dla systemu nawierzchni bieżni i rozbiegu do skoku w

dal, w przypadku boiska lekkoatletycznego: - certyfikat IAAF (Product certificate) dla
oferowanej nawierzchni, - atest higieniczny PZH lub równoważny, - kompletny raport z
badań niezależnego akredytowanego przez IAAF laboratorium, potwierdzający spełnienie
wymaganych parametrów, - badania na zgodność z PN-EN 14877:2014-02, - karta techniczna
nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie
wyspecyfikowanych wymagań technologicznych, - autoryzacja producenta systemu
upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz
potwierdzeniem udzielenia gwarancji, - kompletny raport z badania potwierdzający spełnienie
normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków metali ciężkich, - kompletny raport z
badania zawartości WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) z określeniem
klasy I. c. dla systemu nawierzchni ze sztucznej trawy, w przypadku boiska
lekkoatletycznego: - autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej
nawierzchni ze sztucznej trawy na danym zadaniu wraz potwierdzeniem udzielenia gwarancji,
- karta techniczna nawierzchni ze sztucznej trawy autoryzowana przez producenta
potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych, - aktualny atest
PZH lub równoważny dla sztucznej trawy, - badanie na zgodność z norma PN-EN
15330-1:2014-02, - badania zgodności z normą PN EN 14955:2006, - kompletny raport z
badania potwierdzający spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków
metali ciężkich, - kompletny raport z badania zawartości WWA (wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne) z określeniem klasy I.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja
na
temat
wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości
50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych
ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp., w szczególności ograniczających możliwość
zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokument gwarancji lub
poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty kwoty wadium Zamawiającemu
(utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy: - Wykonawca, którego
oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;-zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniżej
wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 82 8093 0000 0013 9016 2000 0080 z
dopiskiem “Wadium w przetargu na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół
Zawodowych w Sokółce”. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna,
iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy załączyć kopię
przelewu lub dokument (w oryginale) potwierdzający wniesienie wadium w jednej z
pozostałych form. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne
wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia oryginału
dokumentu podpisanego przez pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji,
upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu, chyba, że złożenie kopii dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza Zamawiającemu możliwości zatrzymania
Wadium, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu wykonanej operacji. W imieniu
podmiotów występujących wspólnie, wadium może wnieść każdy z członków konsorcjum,
zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi na rachunek bankowy wnoszącego wadium,
w pozostałych przypadkach – pełnomocnikowi. Zamawiający dokona zwrotu wadium: wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; - Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium
wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający
zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający
zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Znaczeni
Kryteria
e
cena
60,00
termin
20,00
realizacji
okres gwarancji 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5)
ZMIANA
UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na
podstawie
której
dokonano
wyboru
wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy. 2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje
możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa w
następujących przypadkach: - wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego
zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone
błędem; - wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa lub niedostępności na rynku; - wystąpi konieczność zmiany zakresu
przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, których nie można było
przewidzieć na etapie projektowania, konieczność uwzględnienia wpływu innych
przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy; - wystąpi
konieczność wykonania robót naprawczych w związku z odkryciem wadliwie wykonanych
robót przez poprzedniego wykonawcę a nie przewidzianych w dokumentacji; - wystąpi
zmiana stawki podatku od towarów i usług; - jeżeli wzrost wynagrodzenia wywołany został
okolicznościami związanymi z COVID-19, w szczególności zmianą zakresu świadczenia. 2)
zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; - wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu
budowy, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca – możliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu
przewidzianego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; - gdy wykonanie zamówienia dodatkowego,
robót dodatkowych lub robót zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia
podstawowego - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas niezbędny na
wykonanie wyżej wymienionych prac (robót), jak i okres, w którym może nastąpić dalsza
realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie
realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami
technicznymi itp., - gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji
przedmiotu umowy - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który
niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres, w którym może nastąpić dalsza realizacja
robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji
przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp. w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany,
gwałtowne burze, itp.), uniemożliwiających realizację robót, potwierdzonych w dzienniku
budowy przez kierownika budowy lub odpowiednio kierownika robót i właściwego
inspektora nadzoru inwestorskiego - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas,
przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres, w którym może nastąpić dalsza
realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie

realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami
technicznymi itp., - w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami
technicznymi, potwierdzonych w dzienniku budowy przez kierownika budowy lub
odpowiednio kierownika robót i właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego - przedłużony
termin realizacji uwzględniać będzie czas, przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak
i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych
warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z
zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., - w przypadku wydłużenia terminu
realizacji robót, w wyniku wstrzymania przez Zamawiającego robót (co nie jest następstwem
nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę) - przedłużony termin realizacji
uwzględniać będzie czas wstrzymania robót, jak i okres, w którym może nastąpić dalsza
realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie
realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami
technicznymi itp., - w przypadku zmian wynikających z konieczności wykonania robót
niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak
wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było
prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z
uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji
przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu umowy, - w sytuacji gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą
mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: a. nieobecności
pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż
stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy
b. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, c. wstrzymania dostaw produktów,
komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w
realizacji usług transportowych, d. inne okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym
stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 3) zmiany w zakresie
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: - wystąpienia
w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w
stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót
będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy, rezygnacji z wykonywania części przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Konsekwencją zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy
będzie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niewykonanych robót ustaloną na
podstawie kosztorysu ofertowego przekazanego Zamawiającemu przed podpisaniem umowy,
- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wytyczne
wydane przez uprawniony organ, - konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń niż

wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; -zatwierdzonej przez
Zamawiającego zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów i urządzeń,
jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego oraz nie spowodują obniżenia parametrów
lub standardów jakościowych; - zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli
zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z
umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i
realizacji celu umowy; - zmiana sposobu wykonania umowy, wymuszona okolicznościami
związanymi z COVID-19.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.01.2021, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy prawo zamówień
publicznych Zamawiający informuje o możliwych ograniczeniach Wykonawców w
wystąpieniu z żądaniami: - o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
gdyby spełnienie tego obowiązku wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku - Zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, - o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 – Zamawiający nie
ograniczy przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
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